
Додаток 1
до рішення міської ради
                                    №

10000000 Податкові надходження 39022,368 38967,385

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток , податки на збільшення 
ринкової вартості

24167,127 24167,127

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 24110,927 24110,927

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

21014,008 21014,008

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 
складу, що сплачується податковими агентами

900,011 900,011

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

1477,503 1477,503

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного декларування

719,405 719,405

11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних 
виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що 
сплачується, перераховується згідно з Податковим кодексом 
України

0,000

11020000 Податок на прибуток підприємств  56,200 56,200

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 

56,200 56,200

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 3,320 3,320

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

0,502 0,502

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення 

2,818 2,818

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2795,043 2795,043

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)

426,195 426,195

14021900 Пальне 426,195 426,195

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

1472,702 1472,702

14031900 Пальне 1472,702 1472,702

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

896,146 896,146

18000000 Місцеві податки 12001,895 12001,895

18010000 Податок на майно 5066,880 5066,880

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості

7,099 7,099
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18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості

27,489 27,489

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

80,491 80,491

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

634,553 634,553

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  615,717 615,717

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2795,064 2795,064

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  152,900 152,900

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  721,667 721,667

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 6,900 6,900

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000

18050000 Єдиний податок  6935,015 6935,015

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 647,924 647,924

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4015,502 4015,502

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 
75 відсотків

2271,589 2271,589

19010000 Екологічний податок 54,983

20000000 Неподаткові надходження  1818,520 196,413

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  0,000 0,000

21080000 Інші надходження  3,883 3,883

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3,832 3,832

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів

0,051

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та 
побічного продажу

107,162 107,162

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 95,711 95,711

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 4,561 4,561

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень

91,150 91,150

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим державним майном  

5,260 5,260

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності

5,260 5,260

22090000 Державне мито  6,191 6,191

24000000 Інші неподаткові надходження 85,368 85,368

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту

0,000

24060000 Надходження від продажу основного капіталу  85,368 85,368

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,000

24060300 Інші надходження  22,345 22,345
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24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної 
та комиунальної власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового 
покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв"язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок

63,023 63,023

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1622,107

30000000 Доходи від операцій з капіталом 1265,400 0,000

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1265,400 0,000

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння  

0,000

33000000 Кошти від  продажу землі і нематеріальних активів  0,000

33010000 Кошти від продажу землі 0,000

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим

Разом доходів 42106,288 39163,798

40000000 Офіційні трансферти 40838,198 40838,198

41020100 Базова дотація 2775,600 2775,600

41030000 Субвенції 33819,400 33819,400

41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 0,000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
29818,200 29818,200

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
4001,200 4001,200

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 0,00041040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2058,600 2058,600

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

2058,600 2058,600

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 840,925 2184,598

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 
у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

731,932 731,932

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду 

1343,673 1343,673

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

108,993 108,993

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000Всього доходів 82944,486 80001,996

Заступнки міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради С.ЄВДОЩЕНКО
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